گفتوگوی زیر با یکی از کارگران شرکت پیمانکاری «ایران آروین» انجام شده است .شرکت ایران آروین
در زمینهی نصب و راهاندازی کارخانجات صنعتی ،نصب تأسیسات و تجهیزات و ماشینآالت واحدهای
پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی و خطوط لولهی آب ،نفت و گاز فعالیت میکند 1 .در این گفتوگو
به وضعیت کارگران این شرکت و مناسبات حاکم بر نیروی کار در آن پرداخته شده است.

لطفن کمی توضیح بده درخصوص وضعیت تحصیل ،سابقهی کار و همینطور چگونگی
ورودت به عنوان کارگر پیمانی به شرکت ایران آروین.
سی ساله هستم و مدرک لیسانس عمران از دانشگاه آزاد تهران جنوب دارم .اولین تجربهی رسمی کاری
من در عسلویه بود .چند ماه در یکی از فازهای عسلویه در خشکی و در دریا در یکی از شرکتهای
پیمانکار پتروپارس به عنوان کارگر ساده کار کردم .جالب آنکه شرکت پتروپارس همان شرکتی است که
امروز با کمپانی فرانسوی توتال وارد سرمایهگذاری برای توسعهی فاز  11میدان گازی پارس جنوبی شده
است.
بعد از اتمام آخرین پروژهی این شرکت ،که در دریا بود ،به کارگران این بخش وعدهی کار در خشکی
با حقوق نصف دادند که چون کفاف حداقلهای زندگی را نمیداد مورد قبول من نبود و در نتیجه بیکار

 -1در این لینک میتوان یک رپرتاژآگهی در معرفی شرکت ایران آروین را مشاهده کرد http://www.aparat.com/v/0iR9A
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شدم .روش قراردادها در شرکتهای پیمانکاریای که من با آنها در عسلویه کار کردم به این ترتیب بود که
جای مدت قرارداد همیشه خالی و به صورت سهنقطه بود و مبلغی هم که در قراردادها به عنوان دستمزد
نوشته میشد کمتر از مبلغ واقعیای بود که ما به عنوان دستمزد میگرفتیم .به این دلیل که پرداختی
شرکت به بیمهی تامین اجتماعی کمتر از مقدار واقعی باشد .محتوای قراردادها یکطرفه و به نفع کارفرما
نوشته شده بود و البته اینها مواردی نبود که من یا سایر کارگرها بتوانیم دربرابرش مقاومت کنیم و به
ناچار تن میدادیم.
بعد از کار در عسلویه یک سری کارهای متفرقه کردم مانند کارهای تعمیراتی و در و پنجرهسازی به
صورت خویشفرما .اما با توجه به نوسانات قیمتها و نداشتن پشتوانهی مالی در این بخش ضرر کردم
و کار تعطیل شد .بعد از این مدتی هم در شرکت اتوماسیون شیراز کار کردم که به علت تحریمها کار
رکود داشت و امکان کار پایدار برای ما هم در این بخش نبود .در بخشهای دیگری هم کار کردم .شرکت
طراحی کنتور برق و گاز که به دلیل وفور کاالی خارجی با پایین بودن دستمزد و در نهایت اخراج نیرو
مواجه شدیم.
ورود من به ایران آروین به عنوان کارگر فقط با وجود معرفی یک دوست ،که در قسمت اداری شرکت
کار میکند ،ممکن شد .تا جایی که میدانم تقریبن همهی کارگرها چه کارگرهای فنی و ماهر و چه
کارگرهای ساده با وجود آشنایانی که داشتهاند توانستهاند در این شرکت کار پیدا کنند .اینجا هم به عنوان
کارگر ساده کار میکنم .بدون توجه به مدرک دانشگاهیام .در واقع هیچ مدرکی هم در این زمینه از من
نخواستند و فقط به کپی شناسنامه و عکس اکتفا کردند .البته این را هم بگویم که در عمل کاری که من
انجام میدهم بنا بر تجربه و دانشی که دارم فراتر از کارگر ساده است .یعنی وسط کارگر ساده و ماهر
ایستادهام .دستمزدی هم که برای من تعیین شده و در این چهار ماهی که اینجا هستم فقط یک ماه آن
را به ما پرداخت کردهاند ،دستمزدی مابین این دو رده است.

معمولن دستمزدهای معوقه به وضعیت رکود و نداشتن درآمد کافی واحدهای اقتصادی
ارجاع داده میشود .اما شرکت ایران آروین که در حوزهی گاز فعالیت میکند قاعدتن باید
درآمد و سود سرشاری داشته باشد .با این حال میگویی که در چهار ماه گذشته فقط یک بار
دستمزدهای شما پرداخت شده است .قبل از اینکه به وضعیت دستمزدهای کارگران برسیم اگر
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مشاهداتی از وضعیت مالی ،مخارج و ریختوپاشهای شرکت داری لطفن برای ما بازگو کن.
ببینید این شرکت زیرمجموعهی چند شرکت دیگر است که در پروژههای گازی فعالیت میکنند .شرکت
ایران آروین پیمانکار شرکت هیربدان و هیربدان پیمانکار شرکت انرژیصنعت و انرژیصنعت پیمانکار
نفتانیر به عنوان شرکت مادر است .شرکت ما در این پروژه چهارمین زیرمجموعه است از شرکتهای
ذینفع .یعنی سه شرکت دیگر باالی سر ما است .اطالعات مربوط به چارت شرکتها را روی در ورودی
کارگاه زدهاند .همانطور که گفتی مخصوصن بعد از روی کار آمدن روحانی این شرکتها رونق الزم را برای
فعالیت داشتند .در این خصوص میتوانم به این موضوع هم اشاره کنم -البته بر اساس شنیدهها -که این
شرکت در دورهی احمدینژاد در «بلک لیست» بوده و در دورهی روحانی توانسته پروژه بگیرد و کارش
رونق پیدا میکند 2 .انبارهای شرکت به شدت پر شده از بهترین و تقربین بهروزترین وسایل ،تجهیزات و
ماشینآالت گرانقیمت ،وسایلی که بیشتر از حد مورد نیاز تهیه شده ،به قول یکی از پرسنل به اندازهی
تاسیس چند شرکت دیگر در انبار وسیله دارند .بنابراین اینکه دستمزدهای ما را به موقع پرداخت نمیکنند
یا اینکه دستمزدهای ما پایین است و کفاف حداقلهای زندگیمان را هم نمیدهد ارتباطی با درآمد و
سود شرکت ندارد بلکه به ثروتاندوزی و سودهایی که از بلوکه کردن دستمزدهای ما در بانکها میبرند،
ارتباط دارد.

وضعیت قراردادها چطور است؟ قرارداد کاریتان چند ماهه است؟
قراردادها شفاهیاند .هیچ نسخهای از هیچ قراردادی در دست ما نیست .اصلن نمیدانیم قراردادی
هست یا نه و اگر هست چرا ما هیچ برگهای را به عنوان قرارداد کار امضا نکردهایم .چرا هیچ نسخهای از
آن در اختیار ما نیست؟ چه حق و حقوقی برای ما در آن نوشته شده است؟ اینها سوالهایی است که از
بخش اداری هم پرسیدهام .اینکه چطور میتوانم حق و حقوقم را بگیرم .گفتند که چون شما بیمه هستید
ما در قبال شما تعهد داریم و باید به بیمه پاسخگو باشیم و این پاسخگویی در قبال یک قرارداد است.
این را بگویم که شرکت ،بیمهی ما را مرتب پرداخت میکند .اما باز هم همان سوال تکرار میشود که چرا
یک نسخه از این قرارداد دست ما نیست؟ هر بار هم آن را میخواهم جواب مشخصی نمیدهند .یا به
هر نفر یک جواب میدهند .مثلن اینطور هم گفتهاند که باید اول کار شما را ببینیم و در صورت رضایت
-2در بلکلیست بودن شرکت ایران آروین ارجاع دارد به پروندهی مديران سابق شركت ملی گاز در دورهی وزارت بيژن زنگنه (دولت هفتم و هشتم) ،كه وجوه غيرقانونی قابل
توجهی را به صورت غيرمستقيم و با گردش متعدد در سيستم بانكی كشور از سوی برخی پيمانكاران بهعنوان رشوه دريافت كرده بودند .نام شرکت ایران آروین را در این پرونده به
نقل از پايگاه اطالعرسانی مجتمع قضايی امور اقتصادی میتوان دید .لینک خبر از خبرگزاری فارس https://goo.gl/dJqf72
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از کار قرارداد را به شما میدهیم.

فیش حقوقی دارید؟
فیش حقوقی هم نمیگیریم .اگر فیش حقوقی دستمان میدادند از مندرجات فیش میفهمیدیم که بر
چه پایهی دستمزدی یا با احتساب چه مزایایی به ما دستمزد میدهند ،یا چه مواردی را در نظر نمیگیرند.
اینجا با این مسئله هم روبروییم که کارگرهایی که کار برابر انجام میدهند دستمزدهای متفاوت میگیرند.
کسی هم مطالبهی فیش حقوقی نمیکند .بدبختی ما اینجاست که بچهها میگویند همین که هر چندوقت
یک بار حقوق میدهند باید خدا را شکر کنیم .ببینید به نظر من باید روی این جنبه از فاجعه کار کرد که
چرا این روحیه بین کارگران به وجود آمده است .حتا بین کارگران تحصیلکرده .همینها که اینجا به کادر
مهندسی معروفاند .اینها هم میگویند باید قانع بود .تقریبن هر کارگری به صورت فردی مسیرش به بخش
اداری میخورد دربارهی دستمزدهای معوقه سوال میکند اما وقتی از سوی برخی کارگرها گفته میشود که
همین سوالها را به شکل جمعی بپرسیم همه میترسند و کسی استقبال نمیکند.
محل کار ما خرمشهر است .همان شهری که در جنگ با خاک یکسان شد و هنوز هم به شدت محروم و
بیکاری در آن فراوان است .مردم شهر از ما میخواهند که آنها را ببریم سر کار و در این پروژهها برایشان
کار پیدا کنیم .کارگران شاغل این وضعیت را میبینند و نگران از دست دادن همین کار با دستمزدهای
معوقه میشوند و به محافظهکاری تن میدهند .نکتهی جالبی را بگویم .ما جایی کار میکنیم که نزدیک
محل برگزاری مراسم «راهیان نور» است .نزدیک محل تقدیس جنگ .نمیدانم .حتمن بین بیکاری گسترده و
راهیان نور و شرکت ایران آروین و دولت روحانی و خیلی چیزهای دیگر در اینجا مثل همین محافظهکاری
که گفتم رابطهای وجود دارد.

دستمزدی که همان یک بار برای تو واریز شد چقدر بود؟
یک میلیون و نهصد تومان .از اردیبهشت رفتم سر کار تا امروز که چهار ماه را رد کردهایم فقط یک
ماه حقوق گرفتم .تازه شرکت ایران آروین معروف است به این که حقوقها را میدهد .البته ردههای
دستمزدی اینجا از یک و نیم میلیون شروع میشود .میخواهم بر این نکته بیشتر تاکید کنم :پرسوجوهای
کارگران برای دستمزدها فردی است و هیچ ارادهی جمعیای وجود ندارد .به چشم دیدهام کارگری که
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به صورت فردی حق و حقوقاش را پیگیری میکند چطور با انواع پاسخهای بیربط و برخوردهای از باال
روبرو میشود و نمیتواند با وجود ترس و کمرویی و ناآگاهی پاسخ مناسباش را بگیرد .با اینکه در این
شرکت همه مطالبات و معوقات یکسان دارند اما هیچ ارادهی جمعیای برای پیگیری شکل نمیگیرد .حاال
در ادامه بیشتر خواهم گفت اما محض نمونه اشاره کنم که ما اینجا روزهای جمعه را هم بدون اینکه
اضافهکار حساب شود کار میکنیم .صحبت این پیش آمده بود که کار در روز جمعه را به نصف کاهش
بدهیم و به شکل جمعی درخواست بدهیم اما پای درخواست جمعی که به میان آمد عملن کسی از
موضوع استقبال نکرد.

رابطهی کارگران با سرکارگر ،بخشهای مدیریتی ،مدیرعامل ،ادارهی کار ،بازرسهای تأمین
اجتماعی و ...چگونه است؟
مدیر پروژه و سرپرست کارگاه را میشناسم اما مدیرعامل و دیگران را نمیشناسم و برخوردی نداشتیم
و به چشم هم آنها را ندیدهام .چیزی به نام بازرسی از تامین اجتماعی و ادارهی کار و اینها را هم تا به
حال نداشتهایم.
موضوعی هم هست که گفتناش میتواند شرایط اینجا را بهتر توضیح بدهد .خود من در واقع بیشتر
از یک کارگر با شرح وظایف معین کار میکنم .شرکت افراد دیگری را برای کارهای مجزا در بخشهای
مختلف استخدام نمیکند .اینجا بخشهایی وجود دارد که بیشتر از نیاز در آنها نیروی کار وجود دارد و
بخشهایی کمتر از نیاز و بنابراین در آن بخشها فشار بیشتر روی نیروی کا ِر حاضر میآید .دلیل اینکه
افراد بیشتری را در یک بخش به کار میگیرند فکر میکنم برمیگردد به رابطههایی که افراد برای ورود به
شرکت از آن استفاده کردهاند .افراد سفارششده و دارای رابطهی بهتر ،از چنین مزایایی میتوانند استفاده
کنند .یکی از دالیلی که از شکلگیری ارادهی جمعی برای پیگیری دستمزدها جلوگیری میکند همین است.
گویا افراد قبلن توجیه شدهاند که چه رفتاری باید داشته باشند و وارد چه حوزههایی نشوند .در صورتی
که اگر در شرایط عادی چنین کاری قابل دسترس بود و ترس از بیکاری و اخراج نبود میشد روی ارادهی
جمعی کارگرها برای پیگیری حق و حقوقشان حساب باز کرد.

دربارهی مرخصی ،ساعات کاری و اضافهکار چه وضعیتی حاکم است؟
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ما بیست و چهار روز بیوقفه و بدون تعطیلی کار میکنیم و شش روز باقی مانده را تعطیل هستیم .از
شش صبح تا دوازده ظهر و از چهار عصر تا هشت شب .روزی  10ساعت کار میکنیم .این وسط به دلیل
گرما چهار ساعت بین دو وقت کاری تعطیل میشویم .در شرکت اضافهکاری معنا ندارد .اگر بیشتر از ده
ساعت و خارج از زمان کاری نگهمان دارند هیچ مبلغی به این کا ِر اضافه تعلق نمیگیرد .تنها ممکن است
به کار بیشتر از  10ساعت پاداش تعلق بگیرد که آن هم معلوم نیست چه ضوابطی دارد .نکتهی دیگر
دربارهی اضافهکاری اینکه اگر فردی بخواهد بیش از  24روز کار مداوم ،روزی را اضافهتر کار کند روز
بیست و پنجم یا هر چند روز کار بیشتر به عنوان اضافهکاری محاسبه میشود .اما در اینجا هم اضافهکاری
به شیوهی محاسبه بر اساس «ضریب» که شیوهی قانونی محاسبهی اضافهکاریست پرداخت نمیشود
بلکه بر طبق حداقل دستمزد ادارهی کار محاسبه میشود و اینطور مبلغی کمتر از مقدار قانونی که باید
به اضافهکاری تعلق بگیرد به دست کارگر میرسد .تاکید میکنم که قبلن جمعهها را اضافهکاری حساب
میکردند اما االن جمعهها را هم روز عادی حساب میکنند .مبلغ اضافهکاریهای بعد از  24روز کار در
هفته را هم طبق دستمزد قانون کار حساب میکنند .در صورتی که اضافهکار باید ضریب بخورد .مثلن
یک ساعت اضافه باید ضریب یکونیم بخورد در صورتی که اینطور نیست و تنها به جای اضافهکار ممکن
است پاداش تعلق بگیرد.

با توجه به حداقل  10ساعت کار در روز شما  240ساعت در ماه کار میکنید که میشود
هفتهای  60ساعت .در صورتی که حداکثر ساعات کاری که در قانون کار آمده برای مشاغل
سخت و زیانآور  36ساعت و برای سایر کارگران هفتهای  44ساعت است.
متاسفانه بله و اینها مواردیاند که اینجا نه از آن حرف زده میشود و نه کسی از آن اطالعی دارد.

رابطهی کارگران با همدیگر در ساعات غذاخوری ،در وقتهای استراحت و بعد از تعطیلی
و در خوابگاه چگونه است؟ به عنوان مثال چه بحثهای گروهیای بین کارگران درمیگیرد یا
چه سرگرمیهای گروهیای وجود دارد؟
رابطهی کارگران با هم متاسفانه بسیار وضعیت نابسامان و بدی دارد .شاید روزی نیست که درگیری،
حتا درگیریهای فیزیکی بینشان مشاهده نشود .به دلیل ناامنی شغلی و ترس از بیکاری و از دست دادن
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همین موقعیت متزلزل که با رابطه و آشنا به دست آمده مسایلی مانند زیرآب زدن همدیگر به شدت رواج
دارد .اصلن این رفتار را برنمیتابم ،هرچند این خشونت مردم علیه مردم در کوچه و خیابان نیز به امری
عادی بدل شده ولی همچنان خبری از برخورد و خشونت مردم علیه سیستم خیلی کم به چشم میخورد.
بسیاری از کارگران متاسفانه براثر کار شدید روزانه روی آوردهاند به مواد مخدر ،مثل تریاک وشیشه.
خوردن قرص هم خیلی رایج است .به این دلیل که عدهای فرصت کشیدن و تهیه سور و سات آن را ندارند.
یک چیز دیگر هم وضعیت بسیار ِبد خورد و خوراک کارگران است .آب خوزستان هم که بسیار افتضاح
است و ما وقتی میخوریم بعضن مدتها دچار دلپیچه و اسهال میشویم .تنها چیزی که دیدم یکسان
بودن غذای رییس کارگاه و کارگران است .ندیدم تفاوت زیادی داشته باشد .چیزی به اسم سرگرمیهای
گروهی هم وجود ندارد جز بیرون رفتنها و خیابانگردیهایی که بیشتر صرف اتالف وقت میشود .البته
این را هم بگویم که یک استخر و سالن فوتسال هم در اختیار شرکت وجود دارد که به دلیل خستگی
مفرط بچهها به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد .در کل نیازهای عمومی و مقوالتی مانند تفریح و ورزش
کاملن به حاشیه رفته است.

به جهت بهتر دانستن ابعاد مختلف قضیه میپرسم .جدا از مسائلی مانند امنیت شغلی
و دستمزد مناسب که از شما سلب شده و با در نظر گرفتن وضعیتی که شرح دادی مسائلی
مانند کتاب و روزنامه خواندن ،سینما و مسایلی از این دست چقدر به حاشیه رفته و سرکوب
شده؟
یکی از بچهها که قبلن کتابفروش بوده گهگاهی رمان میخواند .خود من هم گاهی کتاب میخوانم.
اما چیزی که از کتاب اینجا رواج دارد عمدتن کتابهای زرد مانند با رییس خود چگونه برخورد کنیم و
راههای موفقیت و ...اینهاست .حتا بچهها به من هم توصیه میکنند که از این دست کتابها بخوانم.
اگر ما را مجبور به کار اضافهی بدون حقوق نکنند ما روزی  10ساعت کار میکنیم و حدود دو ساعت
هم صرف جابحایی از محل کار به محل خوابگاه ،آن هم در سرویسهای گرم و شلوغ ،میشود .فرصتی
برای کتاب درست و حسابی خواندن نمیماند .اغراق نیست اگر بگویم اینطور نیازها و رفتارها اینجا جزو
رفتارها و نیازهای لوکس محسوب میشود.
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آیا بین کارگرها از اعتصابها ،تجمعها و اعتراضهای کارگری در سایر کارخانهها و محلهای
کار حرفی زده میشود؟ به عنوان مثال کسی از تغییراتی که مدتهاست دولت قصد دارد در
قانون کار به نفع کارفرماها ایجاد کند خبر دارد؟
نه چیزی نشنیدم .اینجا آگاهی کمی از شرایط عمومی طبقهی کارگر وجود دارد .کارگران در این شرکت
حتا از حق و حقوق اولیهی خودشان اطالع چندانی ندارند و در بسیاری از موارد تبلیغات دولتی را باور
کردهاند که این شرکتها و دولت پولی در بساط ندارند که حقوقها و دستمزدها را افزایش دهند یا
به موقع پرداخت کنند .چه برسد به اینکه به اعتصاب و اعتراض فکر کنند یا از اعتراضهای کارگران در
جاهای دیگر حرفی بزنند .حتا در الیههای تحصیلکردهتر کارگران هم این موارد وجود ندارد و نوعی
تقدیرگرایی و پذیرفتن سرنوشت و تسلیم شدن به شرایط حاکم به چشم میخورد .بارها شده است که خود
من یک سری اخبار را بین اطرافیانام بازگو کردهام اما با بیتفاوتی روبرو شدهام.با مسئلهی بیحقوقی کنار
آمدهاند و مطالبهای را به شکل جمعی پیش نمیبرند .در کنار همهی اینها نسبت به خودشان سختگیری
و کمکاریها را متوجه خودشان میکنند .تاکید بر مسائلی مانند جغرافیا به این معنی که ما اینجا زاده
شدهایم و حقمان همین است و باید این زندگی سرمان بیاید و اینطور مسائل رخوتانگیز و جبرگرایی.
آنها مدام رو به سمت خودشان شلیک میکنند.
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